ZÁPIS ZE SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU (KV) ZMČ ČAKOVICE
ZE DNE 18. ÚNORA 2013 (Č. 13)
Přítomni: p. Hrubý, p. Jelínek, p. Jirout, p. Pollák, p. Šemík, p. Štefanič
Omluven: p. Černý

Program:
• Jednací řád;
• Kontrola na téma:
- „Zabezpečení kvality komunikace mezi úřadem a občanem – pravidla pro
komunikaci s občany“ zpracované p. Čihákem;
- “Cyklostezka s dočasným automobilovým provozem 3 etapa 1” (viz usnesení
204/2012 z jednání RMČ č. 44) (kdo zastupuje ÚMČ?);
- Kontrola plnění usnesení RMČ z 20.8. 2012 - transparentni úřad (usnesení USN
RM 396/2012 a 398/2012).
• Prohlídka smluv uzavřených MČ;
• Diskuze.
Začátek schůze: 16:45
Program: schválen bez připomínek.

Jednací řád
Po diskuzi hlasováno na návrh p. Polláka o verzi bez čl. 3, bod 1.
NEBYLO SCHVÁLENO. Pro: 2 (Je, Po). Proti: 4 (Hr, Ji, Še, Št)
Po upřesnění čl. 4 bod (4) se hlasovalo o návrhu.
SCHVÁLENO. Pro: 5 (Hr, Ji, Je, Še, Št). Zdržel se: 1 (Po)
Podle schváleného jednacího řádu byl určen zapisovatelem p. Šemík a ověřovatelem zápisu
p. Štefanič.

Kontrola na téma
Ke 3 bodům bude pí. Pekařová pozvána k ústnímu vysvětlení.
Ještě přidán jeden bod; dodatek ke smlouvě z roku 2005 (337/05). Dotaz na možnost dostávat
v přehledu ke kontrole i „dodatky“.

Seznámení se smlouvami uzavřených MČ:
KV nemá připomínky k těmto předloženým smlouvám:
160/12, 169/12 až 187/12 pro rok 2012, 001/13 až 006/13 v roce 2013.

Diskuze
Na návrh p. Štefaniče KV žádá k předložení dokumentů vztahujících se k výkonu mandátu fy
Joannes, s.r.o. ve věci vlečky v čakovickém cukrovaru. Zejména výstupy z provedených
kontrol a doporučení pro údržbu.
p. Jelínek předá žádost pí. Pekařové
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Kontrola na téma
Tajemnice pí. Pekařová odpověděla na dotazy.
Oprávnění zastupovat MČ v řízeních podle stavebního zákona v projektu „Cyklostezka s
dočasným automobilovým provozem 3 etapa 1“ má zástupce developera, za MČ p. Lochman
a p. Vintiška.
Odpověď na redakční radu a zabezpečení kvality komunikace. Pravidla pro komunikaci
s občany byla podle slov pí. Pekařové zlepšena v oblasti podávání petic. Na dotaz ke
zveřejňování smluv bylo odpovězeno, že nám to zákon zatím neukládá a že se „na tom
pracuje“ (zmíněna odpovědnost radního p. Vintišky). Vzhledem k finanční náročnosti
praktické realizace zveřejňování smluv došlo ze strany p. Štefaniče k nabídce levného řešení
této záležitosti.
Ke kontrole na základě smlouvy 337/05. Jedná se o činnost daňové poradkyně, která
nahrazuje vnitřní audit.

Pokračování diskuze
Na návrh p. Štefaniče KV žádá ZMČ v souladu s usnesením Z-14/12/12, aby určilo, že se KV
bude aktivně podílet na přípravě podkladů předkládaných ke kontrole dozorovému orgánu
MHMP. V průběhu prošetřování v předmětné věci pak Kontrolnímu výboru ukládá
doplňování a upřesňování svých dosavadních zjištění. KV jmenuje člena, nebo členy, kteří
budou pověřeni za KV tuto činnost zajišťovat.
Kontrolní výbor ZMČ Praha Čakovice dále žádá Radu MČ, aby na nejbližším jednání
Zastupitelstvu MČ předložila ke schválení v tomto smyslu stejný návrh.
NEBYLO SCHVÁLENO. Pro: 3 (Hr, Še, Št). Zdržel se: 3 (Ji, Je, Po)

Úkoly pro následné období:
- předložení dokumentů vztahujících se k výkonu mandátu fy Joannes, s.r.o. (p. Jelínek)
Příští schůze bude koncem dubna 2013.
Konec schůze: 18:50
Zapsal: Šemík
v Čakovicích dne 20. 2. 2013

.............
Roman Šemík

..............
Radek Štefanič

.............
Jaroslav Jelínek
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